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[εκδηλώσεις] Στο επίκεντρο φέτος και η ελληνοαμερικανική επιχειρηματική συνεργασία

Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες γνώσης
και συνεργασίας στην 83η ΔΕΘ

Στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, η Γενκτί
Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωπκων Επενδύσεων και ο Δήμος θεσσαλονίκης
θα διοργανώσουν συς 1 0 Σεπτεμβρίου ειδική εκδήλωση με θέμα «Γέφυρες
Γνώσης και Συνεργασίας: Οι Ελληνες σε όλο τον κόσμο δικτυώνονται,
επιχειρούν και συνεργάζονται»

Μεβτηνειιπυχημενηπρώιη δημοσία
εμφάνιση της σηιΔκθνή Έκθεση θεσσαλονίκη 

ς (ΔΕΘ) το 2017, n εθνική
πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και
Συνεργασίας» θα βρίσκεται και στην
83η ΔΒΘ (8-16 .Σεπτεμβρίου 2018L Μάλιστα, 

τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου το
Εθνικό Κέντρα Τεκμηρίωσης ( KKT) , η
Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και
Βιωαχών Επενδύσεων του υπουργείου
(λκπν^ίας και Ανάιιιυξης και ο Δήμος
θιχχχτλονίκης(Χιδκ^ργανι.χχ)ΐ)νπ6ικη
εκδήλωση με θέμα «Γέφυρες Γνώσης
και Συνεργασίας: Οι Ελληνες σε όλο
τσν κόσμο όικτι ιώνονιαι , επιχειρούν
και συνεργάζονται».

Η ημερίδα, η οποία θα γίνει το απόγευμα 

της Δεύτερης (1730) στην αίθουσα 

Δημχπικσύ Συμβουλίου του Δό-
μου θεσσαλονίκης, θα έχει ως κεντρικό
θέρα τα αμοιβαία οφέλη ιης δηαυωσης
και της συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων
επιχειρηματιών και ελληνικών επιχειρήσεων 

που δραο ιηριοι ιοιουντα ι στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος είναι
να αναδειχθούν πραγματικές εμπειρίες
καινοτόμων επιχειρήσεων, αλλά και
Ελλήνων που δραστηριοποιούνται διεθνώς. 

Τέλης, με αφορμή το γεγονός
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι τιμώμενη 

χώρα στη φετινή ΔΕΘ, θα συζητηθεί 

και η ελληνοαμερικανική επι-

χειρημοτική συνεργασία. Η εκδήλωση
γίνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
«Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίαρ.

Στο πρώτο μέρας της ημερίδης θα
παραυσιαστεί η θεσμική διάσταση
του φαινομένου και τα πρώτα αποτελέσματα 

της πρωτοβουλίας «Γέφυρες
Γνώσης και Συνεργασίας», ενώ στο δεύτερα 

μέρας θα πραγματοποιηθεί συζήτηση 

με Έλληνες επιχειρηματίες
στην Ελλάδη και στο εξωτερικό, θα
υπάρχουν εταιρείες με επιτυχημένη

δράση τα τελευταία χρόνια στη θεσσαλονίκη 

(Beetroot, ΒΙΤΑ ΟΛΕ Systems,
SoftConf), Έλληνας που επέστρεψε εν
μέσω κρίσης κη επιχειρεί <ππν Ελλάδα,
Έλληνες που συνεργάζονται με Έλληνες 

του εξωτερικού. Ελληνίδα που δουλεύει 

(.(ς ανώταιο στέλεχος στην Google
(μέσω skype) κ.ά. Η συμμετοχή στην
ημερίδα είναι ελεύθερη, αλλά υπάρχει
προεγγραφή, καθώς οι θέσεις είναι
περιορισμένες.

Επίσης, εκπρόσωποι της επιχειρη¬

σιακής ομάδης της πρωτοβουλίας θα
βρίσκονται και φέτος στο Διεθνές Εκ-
θνσκικό Κέντρα της θεσστιλσνίκης και
θα ενημερώνουν ιούς παρευρκτκόμε-
νοσς για ι ους στόχους, το όραμα και
ης έως τώρα δράσεις της πρωτοβουλίας
που διασυνδέει το εξειδικευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό της Ελλάδης είτε
αυτό βρίσκεται εντός είτε εκτός της
χώρας.

Μέσω της πρωτοβουλίας «Γέφυρες
Γνώσης και Συνεργασίας» υποστηρίζεται 

η δημιουργία δικτύωσης και η
ανάπτυξη «γεφυρών» για τοης Έλληνες
που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό,
δίνεται έμφαση στην επανασύνδεση
ι ους με τη χώρα αξιοποιώντας ευκαιρίες 

δραστηριοποίησης και συνάπτον-
ιης συνεργασίες μοεπιστημ<Λτς,επσγ-
γελματίες. φορείς και επιχειρήσεις.
Με τον ιρόπο αυτό, και ενόσω βρίσκονται 

στο εξωτερικό, θα μποραυν να 
μεταφέρουν 

στη χώρα τεχνογνωσία καλές
πραχηκές και εμπειρία, ενώ αυξάνονται
και οι πιθανότητες μελλοντικής επιστροφής 

τοης. Η πρωτοβουλία ενεργοποιεί 

τοης άμεσα ενδ ιαφεραμενοιις .

δίνοντας τοης τη δυνατότητα να ουμ-
μεχέχουν σε μια εθνική προσπάθεια,
προσανατολισμένη τόσο στο δικό τοης
όφελης όσο και στο όφελης της χώρας
συνολικά. [SID: 12006483]
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